अटजम पेम डसअडर (ASD) भनेको के हो?

ASD का लणह के न्?

ओटम पेम डसअडर (ASD) जमजात यूरोडेवलपमेटल डसआडरहको एक दायरा हो। पहले योग गरएका

ASD बरामीका बभन लण न सछ।
कह
े सामाय लनकल लणह समावेश:

कसरी ASD को उपचार गने?


तपाई:

नामहमा अटम र एपरगर सोम सामेल छ।

बचालाई नजकको
ै
समुदाय संथामा लानुहोस्:

हालमा, ASD को लाग कनै
ु उपचार छैन, तर उपयु शा र
यवहारक शणले ASD भएका बचाहलाई
भावकारी सामाजक सचार कौशल सन र सामना गने
सीप वृ गन मत गदछ। यतो शा र यावहारक
शण कायमहको मायमबाट अवभावकहले
नरतर समथन पाउन सदछन्।

संानामक, भावनामक, यवहारामक कायह र सामाजक सचारको मामलामा बरामीहले कठनाइहको वभन
डी र वकासामक मुाहको अनुभव गछन्। तनीहको सामाजक कुराकानीमा असर पानुको अलावा बरामीहले
समयाहको अनुभव पन गछन् जुन यवहारको दोहोरएको र टरयोटाइप बाक, चको साँघुरो दायरा र संवेदी
उेजनाको असामाय तया। वभन गभरतामा यी लणहले एक 'पेम' गठन गदछ, र तनीह बौक, बोली
र अय यूरोडेवलपमेटल समयाहको साथ सह-न सछ।

ASD कको सामाय छ?

तपाको बचा ASD बाट पीडत न सछ भने सोचमा नुछ?

सामाजक कराकानीमा
ु
कठनाइह
अतसाद, नय

सचार
समयाह
अश जतो देखछ,
यान नदई

1.6%

ASD को उपचारका कजीह:
ु

ारभक मूयांकन

यावसायक आकलन र नदान

मातृ र बाल वाय कह
े

बाल आकलन कह
े
वाय

(पूव-ाथमक बचाह)

वभाग ारा बधत

वाथी मा वाय कायम

बचा र कशोरावथा मानसक वाय सेवा अपताल
ाधकरण ारा दान गरीएको

वाय सेवा कह
े

हङकङका 15 बष भदा मुनका बचाहमा
एएसडीको यापक दर 1.6% को आसपास छ।

परवार डाटरह

बाल रोग वशेष वा लनकल वा शैक
मनोवैानकह

यद तपाको बचालाई ASD को साथ पा लागेको छ भने तपा सय पमा बचालाई पुनवास सेवाह र
शैक समथन ात गन सनुनेछ।

(Nepali version)

परवतन गन असमता

टरयोटाइप इशाराहको पुनरावृ, जतै ताली

वातावरणमा सानो परवतनले गभीर समया

बजाउने, वरपर दगुदै, टाउको ठोने, शरीरलाई

नयाउन सछ

हलाउने, पूण-शरीर घुमाउने, औला-याकग
 वा

अनुरदायी, जी र दोहोयाउने?

अवेषण वत:
पेम अराजक

दोहोरने यवहार

यसले बचाको वशेष
आवयकतामा यान
कत
े
गनुपदछ

अभभावकको सहभागता
महवपूण

ारभक उपचारको
सुझाव छ

तपाईको डाटरसँग परामश लनुहोस्

अनुहार बनाउने जता।

6.58：1
कटीह
े
भदा बढी कटाह
े
भावत छन्

अधक जानकारी को लागी:

यद तपाइँ तपाइँको बचाले यतै परथतको सामना गररहेको पाउनु भएको छ भने, कृपया पेसा चकसक वा

ASD उपचारको साथ यवथापन गन सकछ। यद तपालाई लाछ क तपाको बचाले पीडत भइरहेको

मनोवैानकलाई पेशव
े र मुयांकनहको लाग परामश गनुह
 ोस् ताक तपाइँको बचाले आवयक उपचार ात गन सदछ।

छ भने तपाले सहयोग लनु पछ।

यी वभागहलाई कल र परामश गनुह
 ोस्:
अपताल ाधकरण मानसक वाय य
2466 7350
समाज कयाण वभागीय हटलाइन
2343 2255

मण गनुह
 ोस्
shallwetalk.hk

पहलेको उपचार वाय लाभको लाग राो छ।
अवेषण वत: पेम अराजक

2020 मा उपादन गरएको

